DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Loco-secretaris

20 oktober 2020
Teams-vergadering
09:15 uur
13:00 uur
N. Mol
B. te Velde

Aanwezig
Afwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, K. van Hunnik, B. te Velde
S. van Waveren

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 13 oktober 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Voordracht bestuursleden ongeleed BEL-bestuur
Korte inhoud: De vernieuwing van de governance van de BEL zorg dat het DB en AB
verdwijnen. Voor het nieuwe bestuur moeten 2 leden worden voorgedragen door het college.
Besluit – Het college besluit:
1. Burgemeester Mol en wethouder Calis aan te wijzen als leden van het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling BEL;
2. wethouders Stam en Van Hunnik aan te wijzen als 1e en 2e plaatsvervangende leden
van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BEL.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Beslisvoorstel beantwoording schriftelijke raadsvragen
Korte inhoud: De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de tariefstelling van
de OZB in 2020. Met dit besluit stelt u de antwoorden daarop vast.
Besluit – Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over
"OZB 2020" vast te stellen en aan de raad te verzenden.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam
--

05

Portefeuille: wethouder K. van Hunnik

05.01

Inkoop verblijfsvoorzieningen 2021
Korte inhoud: Gemeenten hebben onafhankelijk onderzoek laten doen naar reële tarieven
voor verblijfvoorzieningen jeugd. Hiertoe is bureau HHM ingezet. Naar aanleiding van het
kostprijsonderzoek stelde bureau HHM vast dat er twijfels zijn over in hoeverre de inhoud van
het toelatingsdocument overeenkomt met de praktijk van zorgaanbieders. Door deze
onzekerheden was het nog niet mogelijk om een advies over een reëel tarief te geven.
Bureau HHM adviseerde om voor de residentiële jeugdzorg nu geen tarief vast te stellen,
maar hierover met de betreffende aanbieders in gesprek te gaan. De colleges van B&W uit
de Gooi en Vechtstreek hebben op basis van het collegevoorstel ‘toelatingsdocumenten en
tarieven voorzieningen Wmo en Jeugdhulp’ dit advies overgenomen en hebben hiermee
opdracht gegeven tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek naar reële tarieven voor de
verblijfsfuncties
Omdat blijkt dat het bovengenoemd vervolgonderzoek niet heeft geleid tot gefundeerde
adviezen over reële tarieven voor de verblijfsfuncties die passen bij de realiteit in de praktijk,
adviseren wij om voor de verblijfsvoorzieningen uit te gaan van het huidig tarief voor
residentieel verblijf waarbij een indexatie wordt toegepast. Een meer diepergaand onderzoek
naar de daadwerkelijke invulling van de voorzieningen in de praktijk en daarbij passende
reële tarieven is nodig voordat de integratie op de verblijfvoorzieningen volledig kan worden
geeffectueerd. Meer onderzoek is nodig voor de behandel- en leefgroepen,
driemilieuvoorzieningen en klinische jeugd ggz. Op basis van dit proces stellen we voor om
eventueel aangepaste tarieven voor deze voorzieningen per 1-1-2022 door te voeren.
Besluit – Het college besluit:
1. voor de verblijfsvoorzieningen m.u.v. gezinshuizen akkoord te gaan met behoud van de
huidige tarieven zoals opgenomen in bijlage 1;
2. voor de verblijfvoorziening gezinshuizen akkoord te gaan met de nieuwe tarieven zoals
opgenomen in bijlage 1;
3. in te stemmen met de indexatie van de tarieven voor de verblijfvoorzieningen op basis
van het CBS indexcijfer voor cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur van het
CBS;
4. een verdiepend vervolgonderzoek met contra expertise uit te voeren naar reële tarieven
voor de (voorgenomen geïntegreerde) verblijfsvoorzieningen jeugd en op basis hiervan
(in Q1 2021) vervolgbesluiten nemen over de te hanteren tarieven per 01-01-2022;
5. per 01-01-2022 de verblijfsvoorzieningen volledig te integreren en 2021 beschouwen als
overgangsjaar om die integratie voor te bereiden.
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05.02

Samenwerkingsprotocol jeugdhulp in het gedwongen kader
Korte inhoud: In samenwerking met deelnemers Overleg Veilig Verder (OVV),
Gecertificeerde Instellingen (GI), Raad voor de Kinderbescherming (RvdKB) en
uitvoeringsdiensten sociaal domein van de gemeenten is het samenwerkingsprotocol is
geactualiseerd. De reden hiervoor is dat de werkpraktijk op punten is aangepast.
Besluit – Het college besluit het geactualiseerde samenwerkingsprotocol jeugdhulp in een
gedwongen kader vast te stellen.

05.03

Aanmelding Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein
Korte inhoud: Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave.
Beleids- en inrichtingskeuzes vergen een nadere professionalisering van het financieel
beheer. Te weinig grip op financiën kan leiden tot tekorten waardoor de dienstverlening aan
inwoners onder druk komt te staan. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de
Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te
ondersteunen in deze opgave.
Besluit – Het college besluit de gemeente Laren aan te melden voor de Visitatiecommissie
financiële beheersbaarheid sociaal domein.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 27 oktober 2020.
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